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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 

วันอังคารที ่21 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 

*********************************** 
ผู้มาประชุม 

ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

นายวินัย  อาทร 
นายแดง  บุญวงษ์ 
นายสุพงษ ์ ช่างนับ  
นายสมนึก  ทิพย์สุขุม 
นายกลาง  จิตจำลอง 
นายแฉล้ม  ศิลา 
นายสมชาย  ลับแล 
นางอำนวย  ศิลชัย 
นายองอาจ  เชิดสูงเนิน 
นายสวง  เสือดี 
นายกฤษฎา  มหาวงษ์ 
นายวรวุฒิ  วงศ์ยา 
นายไพสาร  หาญโก่ย 
นายสุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
นายสมนึก  แหงไธสง 
นายอุ่น  มุ่งดี  
นายอารักษ์  เจริญสุข 
นายคูณ  พูลเจริญ 
นายจวน  แก้วเตชะ  
นายประเสริฐ  ลาโงน 
นายอรุณ  เห็มสนาน 
นายสุวัฒน์ ธรรมมะ 
นายไพฑูรย์  จำปาทอง 
นางอัมพร  พนมสัย 
นายสุทิน  กงไกรลาศ 
นายสุรสิทธิ์  บัวศรี 
นางสาวลัดดา  อำนวย 
นายอภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
นายชนม์  เมฆขุนทด 
นายละมัย  สินธน 

ประธานสภาฯ 
รองประธานสภาฯ 
เลขานุการสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๐ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 15 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 16 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๗ 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18   

วินัย  อาทร 
แดง  บุญวงษ์ 
สุพงษ์  ช่างนับ 
สมนึก  ทิพย์สุขุม 
กลาง  จิตจำลอง 
แฉล้ม  ศิลา 
สมชาย  ลับแล 
อำนวย  ศิลชัย 
องอาจ  เชิดสูงเนิน 
สวง  เสือดี 
กฤษฎา  มหาวงษ์ 
วรวุฒิ  วงศ์ยา 
ไพสาร  หาญโก่ย 
สุภินทร์  พร้อมจิตร์ 
สมนึก  แหงไธสง 
อุ่น  มุ่งดี 
อารักษ์  เจริญสุข 
คูณ  พูลเจริญ 
จวน  แก้วเตชะ 
ประเสริฐ  ลาโงน 
อรุณ  เห็มสนาน 
สุวัฒน์ ธรรมมะ 
ไพฑูรย์  จำปาทอง 
อัมพร  พนมสัย 
สุทิน  กงไกรลาศ 
สุรสิทธิ์  บัวศรี 
ลัดดา  อำนวย 
อภิชาติ  ทิพย์โอสถ 
ชนม์  เมฆขุนทด 
ละมัย  สินธน 

   /ลำดับที่... 

สำเนา 
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ลำดับ 
ที ่

ชื่อ – สกุล  
ตำแหน่ง 

ลายมือชื่อ 

31 
32 
33 
34 
35  

นางสีนวน  ผาวันดี  
นายมนัส  เนินคำภา  
นายมงคล  พันทอง     
นางรจนา  กรองทรัพย์ 
นายสำลอง บุญลือ 
  

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1๘  
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 20 
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 21  

สีนวน  ผาวันดี 
มนัส  เนินคำภา  
มงคล  พันทอง  
รจนา  กรองทรัพย์ 
สำลอง บุญลือ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายประสิทธิ์  เพียโคตร  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลาป่วย 
2.นายบุญทัน  บัวแสง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1    ลาป่วย 
3.นายบุญเรือง  ศรีโสภา   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12    ลาป่วย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
๑๓ 
14 
15 
16 
17  

นางบุญช่วย  ช่างนับ 
นางสาวมณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
นางวรรณมณี  ช่างนับ 
นายธาดา  จำปาแขม 
ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม 
นางสาวญาณิฐา  ช่างนับ 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย 
นางสาวศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นางสาวนิภาพร  แสงทอง 
นายทศพร  บรรจถรณ์ 
นางสาวรัชดา วงชารี 
นายชนะพงษ ์ ประสิทธิแสง 
นายอำพล  ไชยหนองหว้า 
นางจินดานุช อรังศรี 
นางตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
นางสาวชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
นางสาวณัชชา ท่านาเวช 

นายกอบต.สระขวัญ 
รองนายก อบต.สระขวัญ 
เลขานุการนายกฯ 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
นักพัฒนาชุมชน 
นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
นายช่างโยธา 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 
ผช.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ 

บุญช่วย  ช่างนับ 
มณฑาทิพย์  ตังสวัสดิ์ 
วรรณมณี  ช่างนับ 
ธาดา  จำปาแขม 
ธนชาต  ปางเดิม 
ญาณิฐา  ช่างนับ 
นเรศร์  ฉิมมาฉุย 
ศุทธินี ธนสารสมบูรณ์ 
นิภาพร  แสงงทอง 
ทศพร  บรรจถรณ์   
รัชดา วงชาร ี
ชนะพงษ์  ประสิทธิแสง 
อำพล  ไชยหนองหว้า 
จินดานุช อรังศรี 
ตุ๊กตา แก้วหาวงษ์ 
ชุติกาญจน์ ชาวัลย์ 
ณัชชา ท่านาเวช  

 

 

/เริ่มประชุม… 
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เริ่มประชุมเวลา  09.00  น. 

  เมื่อครบองค์ประชุม  ประธานสภาฯ  ได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกล่าวเปิด
ประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจำปี 2563 
 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายวินัย  อาทร    - แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ประธานสภาฯ   ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  
    2563 
 

ที่ประชุม   ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
    - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ     
สมัยที่   2  ประจำปี  พ.ศ. 2563 เม่ือวันที่  15 พฤษภาคม 2563  
(เอกสารหมายเลข 1) 
 

นายวินัย  อาทร   ต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
ประธานสภาฯ   สระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  

2563 เชิญเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ เชิญครับ   
 

นายสุพงษ์  ช่างนับ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น       
เลขานุการสภาฯ   พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ปลัด อบต.สระขวัญ)   ข้อ ๓๓ “รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
    รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ
    แล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้
    ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงาน      
    การประชุมนั้น 

การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของ         
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อ
สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีมาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 

ให้ เลขานุการสภาท้องถิ่นปิ ดประกาศรายงานการประชุม                  
ที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

 
/ข้อความใด… 
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ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สำคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น          
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอ
ญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบ         
ก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ” 

     โดยที่สภาฯ ได้มีมติตกลงกันว่าไม่ต้องให้เลขานุการสภาฯ อ่าน
    รายงาน การประชุมสภาฯ เนื่องจากต้องใช้เวลานาน อีกทั้งได้ส่งสำเนา
    รายงานการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกทุกท่านได้ดูและตรวจทาน
    แล้ว ดังนั้น หากมีข้อผิดพลาดหรือจะแก้ไขถ้อยคำใด ๆ ก็ให้ยกมือแจ้งในที่
    ประชุมครับ (เลขานุการสภาฯ ได้เปิดไปจนครบทุกหน้า) มีท่านใดจะแก้ไข
    ถ้อยคำใดหรือไม่ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอ                
ประธานสภาฯ    มติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 
    สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 
    2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โปรดยกมือ  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32 คน  ไม่รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม  
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
         - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 

2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 (เอกสารหมายเลข 2) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   

 
 
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ ส ภ าตำบ ลและองค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ตำบ ล               
ปลัด อบต.สระขวัญ  พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)    มาตรา ๔๖ (๑) “สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ ความเห็ นชอบแผนพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตำบล                
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล”  

เนื่องจากมีโครงการที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ตอบสนองความต้องการของชุมชน                       
ที่เปลี่ยนแปลงไป แก้ไขความเดือดร้อน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จึงได้เพ่ิมเติมโครงการฯ โดยจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 รายละเอียดร่างแผนฯ              
ได้ส่งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปแล้ว แต่เพ่ือเป็นการทบทวนและ
ตรวจสอบอีกครั้ง ผมจะเปิดอ่านไปทีละหน้าเพ่ือให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ
และพิจารณา (ปลัดฯ ได้เปิดอ่านร่างแผนฯ จนครบทุกหน้า) สมาชิกสภาฯ               
ท่านใด มีข้อสอบถามหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบร่างแผนพัฒนา 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 5 

 

          5.2 ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตใช้ที่ดินต่อสำนักงาน               
    การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา    
    และปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนกบ้านคลองมะละกอ ประจำปีงบประมาณ
    พ.ศ.2563 บริเวณหมู่ที่ 18 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว 
    จังหวัดสระแก้ว (เอกสารหมายเลข 2) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 
 

/นายสุพงษ…์ 
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นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้รับการถ่ายโอนภารกิจโครงการ
ปลัด อบต.สระขวัญ  ฝายคลองมะละกอใต้  ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 
(เลขานุการสภาฯ)   จากกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 อบต.สระขวัญ   

พิจารณาเห็นว่า บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
ชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน จึงได้เสนอโครงการพัฒนาและปรับปรุง            
ภูมิทัศน์สวนนกบ้านคลองมะละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563          
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินโครงการฯ 
จำนวน 1,500,000.- บาท แต่เนื่องจากพ้ืนที่ที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
เป็นพ้ืนที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์
ของ ส.ป.ก ในการยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างใด ๆ ในพ้ืนที่ดังกล่าว ส.ป.ก กำหนด
ว่าต้องผ่านความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นก่อน จึงมีความจำเป็นต้องขอความ
เห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ทั้งนี้ การก่อสร้างดังกล่าว  
มีความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใด ๆ ต่อชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ อบต.จะดำเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้องไปยื่นคำขออนุญาตใช้พ้ืนที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(ส.ป.ก.) ตามระเบียบขั้นตอนต่อไปครับ 

    

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบในการขออนุญาต 

ใช้ที่ดินต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพ่ือดำเนิน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนกบ้านคลองมะละกอ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 บริเวณหมู่ที่ 18 ตำบลสระขวัญ อำเภอเมือง
สระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ในการขออนุญาตใช้ที่ดินต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม                
(ส .ป .ก.) เพ่ือดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนนก              
บ้านคลองมะละกอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บริเวณหมู่ที่ 18 
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

 

5.3 ขอความเห็นชอบรื้อถอนครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
    5.3.1 ขอความเห็นชอบรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การ

บริหารส่วนตำบลสระขวัญ  หมายเลขครุภัณ ฑ์  010-53-0001 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้เห็นชอบ
ปลัด อบต.สระขวัญ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาตั้งจ่าย
(เลขานุการสภาฯ)  เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง  

โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/ 
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมายเลขครุภัณฑ์                 
010-53-0001 จำนวน 20,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 2/2562 หน้าที่ 13 ลำดับที่ 10 และ
ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
(กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน) เพ่ือดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในสมัยประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 
พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 นั้น  

แต่เนื่องจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มิได้บัญญัติแนวทางเป็นการเฉพาะให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติชัดเจนในแนวทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง 
ซึ่งตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย            
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ      
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์                
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไป
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ” เมื่อพิจารณา           
ตามาตราดังกล่าว ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดไว้ เห็นควรใช้
แนวทางเดิม กล่าวคือ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ     
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม      
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553  

/ข้อ 155… 
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ข้อ 155 กำหนดว่า “การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์หรือได้รับ              
สิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่ งก่อสร้างของหน่วย            
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย           
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น” 

ข้อ 157 กำหนดว่า “การต่อเติม ดัดแปลง หรือรื้อถอนส่วนใด
ส่วนหนึ่งในพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประเภทอาคาร
หรือส่วนประกอบซึ่งเป็นส่วนเล็กน้อย เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความ
สะดวกแก่การจราจร ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัต”ิ  

     ดังนั้น การรื้อถอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วย             
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าว การขออนุมัติ โอน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ในมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและ            
การโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
จำนวน 20,000.- บาท โดยมิได้ดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนโรงจอดรถ/                
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญก่อน จึงอาจเป็นการข้าม
ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย                    

ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายและเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  สำนักปลัดจึงได้ขออนุมัติต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลยกเลิกการดำเนินการอันเกี่ยวกับโครงการรื้อถอน               
โรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้ดำเนินการไป
ก่อนแล้วทั้งหมด และขอความเห็นชอบรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมายเลขครุภัณฑ์ 010-53-0001 
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญก่อน หากสภาฯ เห็นชอบให้              
รื้อถอนได้ ถึงจะดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพ่ือรื้อถอนต่อไป ซึ่งนายกฯ ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

 
/เหตุผล… 
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  เหตุผลในการขอความเห็นชอบรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมายเลขครุภัณฑ์ 010-53-0001 
เนื่องจากสภาพโรงจอดรถ/โรงเก็บของ ปัจจุบันมีสภาพชำรุด หลังคารั่ว            
ฝ้าแตกหลายจุด พ้ืนกระเบื้องแตกร้าวหลายแผ่น ปลวกขึ้น หากซ่อมแซม
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า และปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติราชการ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ                    
ความประสงค์จะดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.สระขวัญ
หลั งใหม่  เพ่ื อใช้ ในการปฏิบัติ ราชการ การจัด โครงการ/กิจกรรม                         
หรืองานพิธีต่าง ๆ สามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้
อย่างทั่วถึง แต่เนื่องจากได้วางผังการก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต.            
สระขวัญหลังใหม่ครอบคลุมถึงพ้ืนที่ของโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญดังกล่าว ทำให้โรงจอดรถ/โรงเก็บของดังกล่าวบด
บังภูมิทัศน์ของหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญหลังใหม่            
เกิดความไม่สวยงาม ขวางทางเข้าออก ฉะนั้น ด้วยเหตุผลและความจำเป็น
ดังกล่าวข้างต้นจึงทำให้โรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญหมดความจำเป็นที่จะใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป จึงเห็นควรรื้อ
ถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 010-53-0001 ดังกล่าวครับ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรื้อถอนโรงจอดรถ/ 

โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมายเลขครุภัณฑ์                
010-53-0001  โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
ให้รื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 010-53-0001 

 

5.3.2 ขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหาร                   
ส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 
(เอกสารหมายเลข 4) 

 
 

/นายวินัย... 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ได้เห็นชอบ
ปลัด อบต.สระขวัญ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
(เลขานุการสภาฯ)  เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง  

โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท            
รายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  50,000.-  บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 
366 ในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นั้น  

ตามที่ ผม ได้ชี้ แจงไป ในวาระที่ แล้ ว  เนื่ อ งจากบทบัญ ญั ติ ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
มิได้บัญญัติแนวทางเป็นการเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ
ชัดเจนในแนวทางการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างไว้ ดังนั้น บทบัญญัติใดที่ไม่ขัดต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
กำหนดไว้ จึงเห็นควรใช้แนวทางเดิมเป็นแนวทางในการพิจารณา กล่าวคือ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553             
ซึ่งกำหนดว่า การรื้อถอนพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ด้วยเหตุดังกล่าว การขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในมา
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  50,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
โครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ               
โดยมิได้ดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญก่อน จึงอาจเป็นการข้ามข้ันตอนการดำเนินการตามกฎหมาย        

ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายและเพ่ือ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  สำนักปลัดจึงได้ขออนุมัติต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลยกเลิกการดำเนินการอันเกี่ยวกับโครงการรื้อถอนอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญที่ได้ดำเนินการไปก่อนแล้ว

/ทั้งหมด… 
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ทั้งหมด และขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหาร             
ส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์  005 -40-0001                  
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญก่อน หากสภาฯ เห็นชอบให้             
รื้อถอนได้ ถึงจะดำเนินการขออนุมัติโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่เพ่ือรื้อถอนต่อไป ซึ่งนายกฯ ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  

  เหตุผลในการขอความเห็นชอบรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001               
เนื่องด้วยอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 ได้ใช้ปฏิบัติราชการมาเป็นระยะ
เวลานาน ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการศูนย์ อปพร.สระขวัญ มีสภาพชำรุด            
หลายส่วนผุพัง หลังคาแตก รั่ว ฝ้าแตกหลายจุด พื้นกระเบื้องแตกร้าวหลาย
แผ่น ปลวกขึ้น หากซ่อมแซมจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า 
และอาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารสถานที่ ด้วยเหตุผลและความ
จำเป็นดังกล่าว จึงเห็นควรรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน
ตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 ครับ  
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรื้อถอนอาคาร 
    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์ 
    005-40-0001 โปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
รื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) 
หมายเลขครุภัณฑ์ 005-40-0001 

 

5.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 6 รายการ 
ดังนี้ 

5.4.1 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่ าที่ ดิน และสิ่ งก่อสร้ าง ประเภทรายจ่ าย ค่ าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท ปรากฏใน

/แผนพัฒนา... 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 368 
(เอกสารหมายเลข 5) 

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปลัด อบต.สระขวัญ  ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(เลขานุการสภาฯ)     ข้อ 27 กำหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” 
 สำหรับวาระนี้  เป็นการขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวด            
ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่าย
เป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบล           
สระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 
2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 368 เหตุผลในการขออนุมัติ ตามที่ได้เรียน
เหตุผลและความจำเป็นให้สมาชิกสภาฯ ทราบในวาระข้อ 5.3.1 ครับ ดังนั้น 
เมื่อสภา ฯ ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้รื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การ
บริหารส่ วนตำบลสระขวัญแล้ว เพ่ื อให้ ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย                  
จึงขออนุมัติสภาฯ โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายเป็น              
ค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 010-53-0001 จำนวน 20,000.- บาท 

ส่วนเอกสารแสดงข้อมูลโอนเพ่ิม-โอนลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี                  
ขอให้ทุกท่านดูเอกสารบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 โดยเป็นการโอนลดในแผนงานดังนี้ 

(1 ) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารทั่ วไป               
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการ
เลือกตั้ ง งบประมาณอนุมัติ  1,500,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
800,000.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 500,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 300,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 

/(2) โอนลด… 
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(2 ) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป  งานบริหารทั่ วไป                            
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ประเภทรายจ่าย                  
เงินค่าตอบแทนสมาชิกฯ เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน สมาชิกสภา อบต.                
สระขวัญ งบประมาณอนุมัติ  4,154,280.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,287,318.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 150,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ
หลังโอน 1,137,318.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 

(3) โอนลดในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับ
สาธารณสุข  งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย                  
เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน และ
หรือที่มีตำแหน่งที่เพ่ิมเติม งบประมาณอนุมัติ 864,480.- บาท งบประมาณ
ก่อนโอน 176,160.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 70,000.- บาท คงเหลือ
งบประมาณหลังโอน 106,160.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่าย
ให้กับรายจ่ายอ่ืน 

(4) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร 
หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือนพนักงาน                
เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน และหรือที่มีตำแหน่งที่
เพ่ิมเติม งบประมาณอนุมัติ  2,979,360.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
625,361.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 20,000.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน 605,361.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 

 (5) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลั ง                 
งบบุคลากร หมวดรายจ่าย เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเดือน
พนักงานเพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทนรายเดือน และหรือที่มี
ตำแหน่งที่เพ่ิมเติม งบประมาณอนุมัติ 2,399,220.- บาท งบประมาณก่อนโอน 
1,252,720.- บาท จำนวนเงินที่โอนลด 21,720.- บาท คงเหลืองบประมาณ 
หลังโอน 123,000.- บาท เป็นการโอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับ
รายจ่ายอ่ืน 

 (6) โอนลดในแผนงานบริหารงานทั่ วไป งานบริหารงานคลั ง               
งบดำเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ฯลฯ งบประมาณ
อนุมัติ 150,000.- บาท งบประมาณก่อนโอน 92,000.- บาท จำนวนเงินที่

/โอนลด… 
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โอนลด 50,000.- บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 42,526.- บาท เป็นการ
โอนลดเนื่องจากต้องโอนไปจ่ายให้กับรายจ่ายอ่ืน 
 รวมโอนลดทั้ง 6 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 811,720.- บาท ซึ่งการโอน
ลดดังกล่าวเป็นการโอนลดเพ่ือไปจ่ายให้กับรายการอื่น จำนวน  6 รายการ           
ที่ขออนุมัติในวันนี้ คือ วาระข้อ 5.4.1 – 5.4.6 ครับ 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/โรงเก็บของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 151 ลำดับที่ 368 
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคเพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนโรงจอดรถ/            
โรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ จำนวน 20,000.- บาท 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  151              
ลำดับที่ 368 
 

   5.4.2 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
จำนวน  50 ,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนอาคาร
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 366 (เอกสาร
หมายเลข 6)      

/นายวินัย… 
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ตามที่ได้ชี ้แจงเหตุผลและความจำเป็นในวาระข้อ 5.3.2 
ปลัด อบต.สระขวัญ   ไปแล้ว ดังนั ้น เมื ่อสภา ฯ ให ้ความเห ็นชอบอนุม ัต ิให ้รื ้อถอนอาคาร
(เลขานุการสภาฯ)    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ (หลังเก่า) หมายเลขครุภัณฑ์  

0 0 5 -4 0 -0 0 0 1  แ ล ้ว  เพื ่อ ให ้ถ ูก ต ้อ งต าม ระ เบ ีย บ ก ฎ ห ม าย                  
จึงขออนุมัติสภาฯ โอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพื่อจ่ายเป็น
ค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
จำนวน 50,000.- บาท ส่วนโอนลดตามที่ได้ชี ้แจงในวาระข้อ 5.4.1 
ครับ 
  

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้าง               
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน  50 ,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการ          
รื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 150 ลำดับที่ 366
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุ มั ติ โอนงบประมาณ รายจ่ ายป ระจำปี งบประมาณ พ .ศ .2563            
มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                   
งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคจำนวน  50,000.-  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการรื้อถอนอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
สระขวัญ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 
150 ลำดับที่ 366 

 
 
 
 

/5.4.3 ขอความ… 
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          5.4.3 ขอความเห ็นชอบอน ุม ัต ิโอนงบประมาณ รายจ ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  
500,000.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วย            
แชมเปญพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 
(เอกสารหมายเลข 7) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ตามที่สภา อบต.สระขวัญ ได้เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรอง       
ปลัด อบต.สระขวัญ  เงินสะสม จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้ง 
(เลขานุการสภาฯ)    ถังประปาแบบถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ในสมัย 

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจำปี  2563 เมื่อวันที่  15 
พฤษภาคม 2563 ไปแล้วนั้น โดยเมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระขวัญ ต้องดำเนินการขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรอง            
เงิน สะสมดั งกล่ าวต่ อผู้ ว่ าราชการจั งห วัดส ระแก้ วต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (1) ต่อไป แต่เนื่องจากขณะนี้ ประชาชน หมู่ที่  1             
มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
อบต.สระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจรออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรอง                 
เงินสะสมจากผู้ ว่าฯ ได้  เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้ประชาชน               
มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ และบำบัดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น               
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 จำนวน 500,000.- บาท เพ่ือดำเนินโครงการฯดังกล่าว 
รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ ส่วนโอนลด
งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้อ 5.4.1 ครับ 
 

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค จำนวน  500,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการติดตั้ง
ถังประปาแบบถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างประเภท           
รายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน  500,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็น              
ค่าโครงการติดตั้งถังประปาแบบถ้วยแชมเปญพร้อมขยายเขตประปา              
หมู่ที่ 1 บ้านน้ำซับ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 4  ลำดับที่ 1 

 

5.4.4 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน 
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 
จำนวน 202,000.-  บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 5 (เอกสารหมายเลข 8) 
 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี้ ตามที่สภา อบต.สระขวัญ ได้เห็นชอบให้จ่ายเงินทุนสำรอง       
ปลัด อบต.สระขวัญ  เงินสะสม เพ่ื อจ่ าย เป็ นค่ า โครงการขุด เจาะบ่ อบาดาล หมู่ ที่  15     
(เลขานุการสภาฯ)    บ้านเนินไทร ในสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  

/เมื่อวันที่… 
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    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563ไปแล้วนั้น โดยเมื่อสภาฯ ให้ความเห็นชอบ
    แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ต้องดำเนินการขออนุมัติจ่าย
    เงินทุนสำรองเงินสะสมดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตามระเบียบ
    กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
    รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  
    พ.ศ. 2561 ข้อ 87 (1) ต่อไป แต่เนื่องจากขณะนี้ ประชาชน หมู่ที่ 15            
    มีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ประกอบกับฝนไม่ตก ทำให้เกิดภาวะภัยแล้ง 
    ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น 
    อบต.สระขวัญ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่อาจรออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรอง                 
    เงินสะสมจากผู้ ว่าฯ ได้  เพราะมีความจำเป็นเร่งด่วน เพ่ือให้ประชาชน               
    มีน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคที่เพียงพอ และบำบัดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น               
    จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
    พ.ศ.2563 จำนวน 202,000.- บาท เพ่ือดำเนินโครงการฯดังกล่าว 
    รายละเอียดเป็นไปตามแบบที่ อบต. กำหนด สำหรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
    ปรากฏตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่ทุกท่านได้รับ ส่วนโอนลด
    งบประมาณรายจ่ายตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วในวาระข้อ 5.4.1 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่ายค่าก่อสร้าง
สาธารณูปโภค จำนวน 202,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขุดเจาะ
บ่ อบาดาล หมู่ ที่  15  บ้ าน เนิ น ไทรปรากฏในแผนพัฒ นาท้ องถิ่ น             
(พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมครั้งที่ 4 หน้าที่ 5 ลำดับที่ 5 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพ้ืนฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย
ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค จำนวน 202,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็น             
ค่าโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 15 บ้านเนินไทร ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 หน้าที่ 5  ลำดับที่ 5 

5.4.5 ขอความ... 
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5.4.5 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุข                
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท รายจ่าย ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 10 ,000.- บาท    
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 6 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 (เอกสารหมายเลข 9)    

 

นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี ้ เนื ่องจากกองสาธารณาสุขและสิ ่งแวดล้อมมีภาระงาน              
ปลัด อบต.สระขวัญ  หลายด้าน รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ  ซึ่งปัจจุบันกองสาธารณสุขฯ  
(เลขานุการสภาฯ)    ไม่มีเครื่องพิมพ์เลเซอร์เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทำให้การ 

ปฏิบัติ งานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่อันจะทำให้
การทำงานได้รับผลดีและงานสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมี
รายละเอียดคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 
2563 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 

18 หน้าต่อนาที (ppm) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 

หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่ อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 

10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้
งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

/- มีถาด… 
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- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
การจัดซื้อครั้งนี้  เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 10,000. - 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network 
จำนวน 1 เครื่อง เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนโอนลดตามท่ีได้ชี้แจง
ไปในวาระข้อ 5.4.1 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
จำนวน  10,000.-  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED สี ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 หน้าที่ 16 ลำดับที่ 1 โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่  ในแผนงานสาธารณสุขงานบริหารทั่ วไปเกี่ ยวกับ
สาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 10,000.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เค รื่ อ ง พิ ม พ์
เล เซอร์  หรือ  LED สี  ชนิ ด  Network จำนวน 1  เครื่ อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 หน้าที่ 16 
ลำดับที่ 1 

 

5.4.6 ขอความเห็นชอบอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน  29,700.-  บาท                
เพื ่อจ่ายเป็นค่าจัดซื ้อเครื ่องมัลติมีเด ียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 50 (เอกสาร                 
หมายเลข 10)    

/นายวินัย...   
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นายวินัย  อาทร   เชิญท่านปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียดครับ 
ประธานสภาฯ   
 

นายสุพงษ์ ช่างนับ  สำหรับวาระนี ้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ มีความ             
ปลัด อบต.สระขวัญ  ประสงค์จะจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 
(เลขานุการสภาฯ)    ANSI Lumens เพ่ือสนับสนุนในการปฏิบัติงานขององค์กร โดยใช้ในการจัด 

ประชุม การดำเนิน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยส่ งเสริม             
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รายละเอียด
คุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ 
ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือ            
ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ 

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP  
3) ระดบั XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True  
4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดคา่ความส่องสว่างขั้นต่ำ 
การจัดซื้อครั้งนี้  เป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  29,700.-  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA              
ขนาด 3 ,000  ANSI Lumens จำนวน 1  เครื่อง เนื่ องจากไม่ ได้ตั้ ง
งบประมาณไว้ ส่วนโอนลดตามท่ีได้ชี้แจงไปในวาระข้อ 5.4.1 ครับ 

 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือมีข้อสอบถามหรือไม่ โปรดยกมือ 
ประธานสภาฯ   ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบอนุมัติโอน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มาตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน  
29,700.-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์             
ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 250 ลำดับที่ 50  
โปรดยกมือ 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์ (ยกมือครบทุกท่าน) จำนวน                 
32  คน  ไม่ รวมประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ เห็นชอบ                  
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 มาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 

/หมวดค่า… 
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หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทรายจ่ายค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              
จำนวน  29,700 .-  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้ อเครื่องมัลติมี เดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens  จำนวน 1 เครื่อง 
ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่  250                 
ลำดับที่ 50 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

นายวินัย  อาทร   สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื ่องอยากสอบถามหรือมีความ เดือดร้อน
ประธานสภาฯ   เรื่องใดที่จะแจ้งให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบ โปรดยกมือ ผมจะให้รองประธานสภาฯ 

เป็นผู้ดำเนินการในวาระนี้แทน เชิญท่านกฤษฎาครับ 
 

นายกฤษฎา มหาวงษ์  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายกฤษฎา มหาวงษ์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7            
ส.อบต.หมู่ที่ 7   ผมขอแจ้งเรื่องไฟโซล่าเซลล์ดับหนึ่งต้น บริเวณถนนหมู่ 6 ไปหมู่ 7  

ได้แจ้งให้ซ่อมนานแล้ว ยังไม่เห็นไปดำเนินการแก้ไขสักที รวมถึงต้นที่
แบตเตอรี่หาย ฝากฝ่ายบริหารแจ้งผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านจวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายจวน  แก้วเตชะ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายจวน  แก้วเตชะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11           
ส.อบต.หมู่ที่ 11   ขอแจ้งเรื่องน้ำท่วมถนนคอนกรีต ยาวนานมา 3 ปีแล้ว ชาวบ้านได้รับความ 

เดือดร้อนมาก จึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารพิจารณางบประมาณใน
การจัดซื้อท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว ประมาณ 150 เมตร หากได้รับจัดสรร
แล้ว ผมจะเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันวางท่อ จริง ๆ แล้ว น้ำท่วมถนน
คอนกรีตประมาณ 20 – 30 เมตร แต่ผมและชาวบ้านเห็นว่า ควรจะวาง
ท่อยาวประมาณ 150 เมตรไปเลย เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ฝากฝ่ายบริหารช่วยพิจารณางบประมาณเพ่ือเร่งแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ชาวบ้านหมู่ 11 ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านธนชาตครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

ว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม เรียนท่านประธานสภาฯ ผมว่าที่ร้อยตรีธนชาต  ปางเดิม ผมขอประชาสัมพันธ์ 
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา ด้วย อบต.สระขวัญ จะดำเนินกิจกรรม                 

จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ”      
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว            
28 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุง           
ภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณถนนทั้งสองฝั่งริมคลองพระสะทึง หมู่ที่ 2 

/บ้านใหม่… 
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บ้านใหม่ถาวร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ หอประชุม อบต.สระขวัญ  การแต่งกาย ชุดจิตอาสา
พระราชทาน ชุดสุภาพโทนเหลือง จึงขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้  ขอให้ท่าน
จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดมาด้วย เช่น จอบ มีด เสียม ไม้กวาด 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านนเรศร์ครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายนเรศร์  ฉิมมาฉุย ขอประชาสัมพันธ์ในการ 
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยจะลงทะเบียนตามปีงบประมาณ  

โดยผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2564 ต้องเป็น          
ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2504 ส่วนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน
2504 เป็นต้นไป ยังไม่มีสิทธิลงทะเบียนขอรับเบี้ยยั งชีพผู้สู งอายุ  
รายละเอียดต่าง ๆ สอบถามได้ที่งานสวัสดิการและสังคม สำนักงานปลัด 
ส่วนคนพิการ ถ้าย้ายออกจากตำบลสระขวัญเมื่อใด ท่านต้องลงทะเบียน          
ที่ ใหม่  ณ ตำบลที่ท่านย้ายไปอยู่  มิฉะนั้นจะโดนตัดสิทธิ์ ไม่ ได้รับเบี้ย           
ผู้พิการและไม่ได้รับเงินย้อนหลัง ส่วนกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เด็กแรกเกิด ที่จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล จำนวน 3,000 บาท เดือน 
พ.ค. – ก.ค. ผมได้ส่งลิงค์เข้าไลน์ อบต.สระขวัญ เรียบร้อยแล้ว หากท่าน
ต้องการตรวจสอบว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่  ท่านสามารถกรอกเลขบัตร
ประชาชนเพ่ือตรวจสอบสิทธิ์ได้เลยครับ หากท่านใดไม่สะดวกตรวจสอบ            
ในลิงค์ ในส่วนของกลุ่มเปราะบาง สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่านสามารถ
มาตรวจสอบที่  อบต.ได้ เพราะผมมีรายชื่อผู้ที่ ได้รับสิทธิ์ เงินเยียวยา            
จากรัฐบาล ส่วนเด็กแรกเกิด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์             
จังหวัดสระแก้ว จะเป็นผู้ดูแลครับ ในเบื้องต้นได้รับการแจ้งว่า ถ้าผู้ปกครอง
คนใดได้รับเงินเด็กแรกเกิดในเดือน พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ท่านจะเป็น              
ผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางจากรัฐบาลครับ ส่วนการรับเงิน
สงเคราะห์ค่าทำศพสำหรับผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 3,000.- 
บาท ตามหลักเกณฑ์ใหม่ จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่ เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สู งอายุที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ต้องดำเนินการให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้รับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพ 
จะต้องให้ผู้ ใหญ่บ้านรับรองว่าท่านเป็นผู้จัดการงานศพ ก็สามารถยื่น
เอกสารขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพได้ครับ ส่วนถ้าเสียชีวิตก่อนวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 ต้องใช้หลักเกณฑ์เดิม คือ ใช้ข้อมูล จปฐ. เป็นเกณฑ์ใน

/การพิจารณา… 
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การพิจารณา โดยถ้ามีรายได้ต่อปี เกินจำนวน 38,000.- บาทขึ้นไปจะ
ไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพครับ   

      

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอุ่นครับ 
รองประธานสภาฯ 
 

นายอุ่น  มุ่งดี   เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายอุ่น  มุ่งดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9 ขอแจ้ง             
ส.อบต.หมู่ที่ 9   เรื่องไฟฟ้ารายทางดับ 7 จุด ฝากช่างดำเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ  

อีกเรื่อง น้ำดื่ม เขียนคำร้องมาหลายรอบแล้ว แต่ไม่ได้สักที ฝากฝ่ายบริหาร
เร่งดำเนินการด้วยครับ ชาวบ้านเดือดร้อน            

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านรจนาครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นางรจนา  กรองทรัพย์  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางรจนา กรองทรัพย์ สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 20            
ส.อบต.หมู่ที่ 20   ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางดับ 10 จุด ขอให้ช่างไปดำเนินการซ่อมให้ด้วยค่ะ  

อีกเรื่อง เวลาช่างเข้าไปซ่อมไฟฟ้า รบกวนช่วยแจ้งสมาชิกสภาฯ ให้ทราบ
ด้วยค่ะ จะได้รู้ว่าจุดไหนแก้ไขแล้ว จุดไหนยังไม่ได้ดำเนินการ บางครั้งเข้าไป
ซ่อมประมาณ 5-6 จุด แล้วก็ไปเลย อยากทราบว่าทำไมไม่ซ่อมให้ครบ            
ทุกจุด ฝากฝ่ายบริหารช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ 
 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอภิชาติครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายอภิชาติ ทิพย์โอสถ  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมอภิชาติ ทิพย์โอสถ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 17            
ส.อบต.หมู่ที่ 17   ถนนเส้นจากวัดน้ำซับ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำซับ ไปกลุ่มเนินเขาดิน             

ตอนกลางคืนมืดมา อยากได้ไฟฟ้าไปติดตั้งสัก 3 จุด ช่วยพิจารณาด้วยครับ           
อีกเรื่อง ขอลูกรังไปลงหมู่ 17 เพราะถนนหลายเส้นชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ 
สัญจรไปมาลำบาก หากมีงบประมาณช่วยพิจารณาดำเนินการให้ด้วยครับ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านอัมพรครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นางอัมพร  พนมสัย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางอัมพร  พนมสัย สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14           
ส.อบต.หมู่ที่ 14   เรื่องแรก ขอแจ้งเรื่องไฟฟ้ารายทางดับหลายจุด ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม  

ตอนนี้จะดับทั้งหมู่บ้านแล้ว โทรหาช่างก็ไม่มีใครรับสาย ฝากฝ่ายบริหารเร่ง
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านให้ด้วยค่ะ อีกเรื่อง ขอน้ำดื่ม            
2 เที่ยว เขียนคำร้องหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้รับ ชาวบ้านเดือดร้อนมาก 
ฝากติดตามด้วยค่ะ 
 

/นายแดง… 
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นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านมงคลครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นายมงคล  พันทอง  เรียนท่านประธานสภาฯ ผมนายมงคล พันทอง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 19           
ส.อบต.หมู่ที่ 19   เรื่องแรก ถนนหมู่ที่ 19 เป็นหลุมเป็นบ่ออยู่หลายเส้น ชาวบ้านเดินทาง  

สัญจรไปมาลำบาก อาจเกิดความไม่ปลอดภัย อยากได้ลูกรังสัก 30 เที่ยว 
ไปบรรเทาความเดือดร้อน ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้ด้วยครับ เรื่องที่สอง ไฟฟ้ารายทางดับหลายจุด ขอช่างไป
ดำเนินการแก้ไขให้ด้วย สุดท้าย เรื่องน้ำดื่ม ได้เขียนคำร้องแล้ว ยังไม่ได้รับ 
เร่งดำเนินการให้ด้วยครับ  

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านสีนวนครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นางสีนวน  ผาวันดี  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสีนวน  ผาวันดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 18           
ส.อบต.หมู่ที่ 18   ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หมู่ที่ 18 จะจัดกิจกรรม 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ มีคุณหมอ คณะครูอาจารย์มาเป็น
คณะกรรมการ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันตะกร้อ              
เต้นแอโรบิค ฮูล่าฮูป พูดสุนทรพจน์ ประกวดตำส้มตำ งานเริ่มเวลา        
10.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันเวลา
ดังกล่าวค่ะ 

 

นายแดง บุญวงษ ์  เชิญท่านลัดดาครับ 
รองประธานสภาฯ 
  

นางสาวลัดดา  อำนวย  เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวลัดดา อำนวย สมาชิกสภาฯหมู่ที่ 16 
ส.อบต.หมู่ที่ 16   ตอนนี้ถนนหลายสายของหมู่ที่ 16 เป็นหลุมเป็นบ่อ การสัญจรไปมาลำบาก  

อยากได้ลูกรังประมาณ 20 เที่ยว ไปบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน 
ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายบริหารพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ด้วยค่ะ 
 

นายแดง  บุญวงษ ์  สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องอยากสอบถามหรือมีความเดือดร้อนเรื่องใดที่
รองประธานสภาฯ  จะแจ้งฝ่ายบริหารอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เชิญท่านนายกฯ ได้ตอบที่ท่านสมาชิก 

สภาฯ ได้สอบถามหรือเสนอมาครับ 
 

นางบุญช่วย ช่างนับ  เรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่     
นายก อบต.สระขวัญ  ทุกท่าน ดิฉันนางบุญช่วย ช่างนับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ     

ก่อนอ่ืน ขอแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล            
สระขวัญ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนางวรรณมณี ช่างนับ เป็นเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ ลำดับต่อไป ดิฉันขอตอบสมาชิกสภาฯ 
ที่ได้แจ้งหรือสอบถามมา เรียงลำดับดังนี้ค่ะ 

/ท่านกฤษฎา… 
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ท่านกฤษฎา ฝ่ายบริหารได้แจ้งผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้ว  
แต่ปัญหามีอยู่ว่า ตอนนี้หลายหมู่แบตเตอรี่ของโซล่าเซลล์หาย เลยยังไม่ได้           
ข้อสรุปว่าจะต้องแก้ไขตรงจุดไหนบ้าง แต่จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ทุกหมู่บ้าน 
ฝากทุกหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าโซล่าเซลล์ช่วยกันดูแลรักษาป้องกัน โดยท่านอาจจัด
เวรยามตรวจตราในยามค่ำคืน ฝากไว้ด้วยค่ะ 

ท่านจวน จะให้ช่างลงไปดูและประมาณการให้ หากมีงบประมาณจะ
พิจารณาดำเนินการให้ทันทีค่ะ 
 ท่านอุ่น จะเร่งช่างเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ค่ะ ส่วนเรื่องน้ำดื่ม  
จะมีลำดับคิวในการให้บริการ อาจจะช้าบ้าง เพราะมีผู้ เขียนคำร้อง             
ขอน้ำดื่มหลายราย แต่รับรองว่าได้รับบริการทุกราย บางรายอาจจะได้รับ
แล้ว แต่ท่านอาจจะไม่ทราบ แต่อย่างไรก็ตาม นายกฯ จะกำชับเจ้าหน้าที่ใน
การให้บริการค่ะ 

ท่านรจนา จะเร่งช่างไปซ่อมแซมให้นะคะ ส่วนเรื่องที่ท่านแจ้งว่า 
ทำไมไม่ซ่อมให้เสร็จ จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ 

ท่านอภิชาติ จะให้ช่างลงไปดู ว่าจะดำเนินการติดตั้งให้ได้อย่างไรค่ะ 
ส่วนเรื่องลูกรัง หากมีงบประมาณจะดำเนินการให้ค่ะ 

ท่านอัมพร จะเร่งช่างลงไปซ่อมให้ค่ะ ส่วนเรื่องโทรหาเจ้าหน้าที่แล้ว
ไม่รับสาย จะกำชับเจ้าหน้าที่ให้ค่ะ ส่วนเรื่องน้ำดื่ม ตามที่ตอบท่านอุ่นไปแล้ว 
แต่อย่างไรก็ตามจะเร่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ค่ะ 
 ท่านมงคล เรื่องลูกรัง หากมีงบประมาณจะพิจารณาดำเนินการให้ค่ะ  
 ท่านลัดดา หากมีงบประมาณจะพิจารณาดำเนินการให้ค่ะ 
 สุดท้าย เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสา วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 
2563  เพ่ือพัฒนาภูมิทั ศน์ทำความสะอาดบริ เวณคลองพระสะทึ ง             
ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวค่ะ 
 

 

นายวินัย อาทร สำหรับวันนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ขอปิดประชุมครับ 
ประธานสภาฯ 

 
 

ปิดประชุม   เวลา   12.45  น. 
   

(ลงชื่อ)           สุพงษ์  ช่างนบั        ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นายสุพงษ์  ช่างนับ) 

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 
 

                                                 (ลงชื่อ)          ชนม์  เมฆขุนทด       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายชนม์  เมฆขุนทด) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 17 
 
 

/(ลงชื่อ)...            
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 (ลงชื่อ)           มงคล  พันทอง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นายมงคล  พันทอง) 

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ หมู่ที่ 19 
 

  (ลงชื่อ)           วินัย อาทร           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                      (นายวินัย อาทร) 

   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระขวัญ 


